حدود وعموالت استخدام بطاقات الدفع
عميلنا العزيز ،،
نورد لكم فيما يلى بيان بحدود وعموالت االستخدام والعائد المدين لبطاقات بنك مصر.

البطاقات االئتمانية
 -1حدود االستخدام داخل وخارج الجمهورية
البيان  /نوع البطاقة

كالسيك

كالسيك
االسالمية

الذهبية

السحب النقدي داخل الجمهورية
آالت الـ ATM

السحب النقدي داخل الجمهورية
آالت POS

السحب النقدي خارج الجمهورية
 & ATMآالت POS

الشركات

البالتينية

االنترنت

في حدود الحد االئتماني للبطاقة

الشراء داخل الجمهورية
الشراء خارج الجمهورية

الذهبية
االسالمية

التجار
(بيزنس)

التقسيط
سطها)
(ق ّ

 $ 2500شهريا"
8000
يوميا"
وفقا للحد
االئتماني
للبطاقة

%50
من الحددددد
االئتمددداني
وبددددددحددددددد
أق ددددددددد
 10اال
دددددددددددددددددد
شهريا"

$ 8000
شهريا"

 $ 4000شهريا"
8000
يوميا"
وفقا للحد
االئتماني
للبطاقة

%50
من الحددددد
االئتمددداني
وبددددددحددددددد
أق ددددددددد
 15اال
دددددددددددددددددد
شهريا"

 $ 100يوميا بحد أق

8000
يوميا"
وفقا للحد
االئتماني
للبطاقة

%40
من الحددددد
االئتمددداني
وبددددددحددددددد
أق ددددددددد
 10اال
دددددددددددددددددد
شهريا"

8000
يوميا"
وفقا للحد
االئتماني
للبطاقة
$ 200
يوميا"
وبحد أق
$ 600
شهريا"

 $ 300شهريا"

$ 2500
شهريا"

في حدددود الحددد
االئدددددتدددددمدددددانددددد
وبحددد اق ددددددد
دددد
 15ألدددد
شهريا"

ال يو د

ال يو د

ال يو د

ال يو د

 -2عموالت االستخدام واالستعالم عن الرصيد
البيان  /نوع البطاقة
السحب النقدى من آالت ATM
وآالت  P.O.Sببنك مصر
السحب النقدى من آالت ATM
وآالت  P.O.Sبالبنوك األخرى
داخل مصر
السحب النقدى من آالت ATM
وآالت  P.O.Sبالبنوك األخرى
خارج مصر
االستعالم عن الرصيد المتاح
بالبطاقة من آالت ATM
ببنك مصر
االستعالم عن الرصيد المتاح
للبطاقة من آالت  ATMبالبنوك
االخرى داخل مصر
االستعالم عن الرصيد المتاح
بالبطاقة من آالت ATM
خارج مصر
عمولة االستخدام خارج الجمهورية
(شراء – سحب نقدى)

 كالسيك -كالسيك االسالمية

التجار
(بيزنس)

 الذهبية -الذهبية االسالمية

الشركات

البالتينية

التقسيط
سطها)
(ق ّ

االنترنت

 %1.5من قيمة العملية بحد أدن 5
6 + %2.5

من قيمة العملية

30 + %2

من قيمة العملية
ال يو د
م انا"

1

عن الحركة الواحدة

3

عن الحركة الواحدة
 %3من قيمة العملية

 -3العائد المدين
 البطاقات الكالسيك -بطاقة االنترنت

 -البطاقات الذهبية

 %2.2شهريا

 البالتينية بطاقة التجار (بيزنس) -بطاقة الشركات

 %2.1شهريا

 العربى البطاقات الكالسيك اإلسالمية -البطاقات الذهبية اإلسالمية

سطها)
 بطاقة التقسيط (ق ّ تقسيط عمليات الشراء التتى تتم بالبطاقاتاالئتمانية العادية

 %10سنويا (ثابتة)

 %18سنويا (متناق ة)

 %2شهريا

بطاقات الخصم الفوري – المرتبات – المدفوعة مقدما
 -1حدود االستخدام داخل وخارج الجمهورية
البيان

بطاقات الخصم الفوري – المرتبات

البطاقات المدفوعة مقدما
(الهدايا  -حوالتي)

الشراء داخل الجمهورية

طبقا الر يد المتاح
بالبطاقة  /الحساب

طبقا للر يد المتاح
شهريا"
 50أل
وبحد أق

الشراء خارج الجمهورية

 $ 1000شهريا"

 $ 100شهريا"

السحب النقدي داخل الجمهورية
آالت الـ ATM
من االت بنك مصر وآالت البنوك االخرى
السحب النقدي داخل الجمهورية
آالت POS
من االت بنك مصر وآالت البنوك االخرى
السحب النقدي خارج الجمهورية
 & ATMآالت POS

وفقا لر يد البطاقة وبحد أق
نيه شهريا

ووفقا للحد لر يد الحساب

 $ 100يوميا بحد أق

طبقا للر يد المتاح
15
وبحد اق
نية شهريا"
ال

 5مرات يوميا وبقيمة ا مالية  8اال
في اليو الواحد
كحد اق
شهريا"
 50أل
وبحد أق

 5مرات يوميا وبقيمة ا مالية  8اال
في اليو الواحد
كحد اق
بدون حد أق

فيزا انترنت
المدفوعة مقدما

 $ 300شهريا"

 50أل

ال يو د

 $ 100شهريا"

 -2عموالت االستخدام واالستعالم عن الرصيد
البيان

بطاقات الخصم الفوري – المرتبات – البطاقات المدفوعة مقدما (الهدايا – حوالتي – فيزا انترنت)

السحب النقدى من آالت ATM
وآالت  P.O.Sببنك مصر

ال يو د

السحب النقدى من آالت ATM
بالبنوك األخرى داخل مصر

5

السحب النقدي من آالت P.O.S
بالبنوك األخرى داخل مصر
السحب النقدى من آالت ATM
وآالت  P.O.Sبالبنوك األخرى خارج مصر

10

( %0.33 +فيزا & ماستركارد)
 %1من قيمة العملية 30 +

االستخدام الخارجي
(شراء – سحب نقدى)

 %3من قيمة العملية

االستعالم عن الرصيد المتاح
من آالت  ATMببنك مصر

م انا"

االستعالم عن الرصيد المتاح
من االت  ATMبالبنوك األخرى داخل مصر

2

عل العملية الواحدة

االستعالم عن الرصيد المتاح
من االت الصراف اآللي  ATMخارج مصر

3

عن الحركة الواحدة

 تطبق الشروط واألحكام

